
ОВЕН - С повече работа ще по-
стигнете целта си в професионалните 
задачи. Не се колебайте да прехвър-
лите от задълженията си на колеги и 

сътрудници, целта ви е обща. Добре правите, като 
по-малко споделяте и не разголвате душата си пред 
когото и да било. Със сигурност ще си спестите 
разочарования и други нежелани емоции.

ТЕЛЕЦ - Една добра новина ще 
ви създаде великолепно настроение 
за целия ден. Показвате доброжела-
телност към всички хора около вас. 

Притежавате ценното качество да предразполагате 
околните, което в определени случаи може да се ока-
же особено важно. Може да разчитате на успешни 
бизнес контакти днес - там е силата ви.

БЛИЗНАЦИ - Ще ви вълнува уреж-
дане на личен проблем и с помощта на 
близките си ще внесете ред в делата 
си. Запознавайки ги с идеите си ще 

ги направите съпричастни на намеренията си, но 
няма да съжалявате. Кой друг, ако не те ще бъде до 
вас, когато това ви е нужно. Във всяка една връзка 
най-важно е доверието.

РАК - С нов подход ще решавате 
проблемите си, отнасяйки се към тях 
делово и абстрахирайки се от емоци-
ите си. Запазвайки добрия тон ще раз-

ведрите атмосфера около себе си и ще се вслушвате 
в мнението на другата страна.
ЛЪВ - Притесненията ви ще отпаднат и ще по-

лучите повече, отколкото сте очаквали. Едно ново 
начало ще промени отговорностите 
ви, като по-голяма част от тях ще се 
трансформират в нови. Ще създавате 
перспективни връзки и ще общувате 

с хора, които ще са ви от полза.
ДЕВА - Ще имате успех, ако вклю-

чите в работата си и други, знаещи и 
можещи като вас хора. Публичните 
изяви също са приоритетни, има още 

какво да направите, за да стане по-добър света око-
ло вас. Бъдете с онези, които търсят вниманието ви 
и не търсете отплата. Всичко направено с любов и 
грижа за другия ще се върне при вас.

ВЕЗНИ - Не без съжаление ще 
отложите почивката си за друг ден. 
Предстоят ви много задачи, коя от 
коя по-неотложни. Делова среща ще 

ви зареди с очаквания и няма да се разочаровате. 
Сътрудничеството с човек, когото познавате е на 
път да се осъществи, останалото са технически и 
финансови подробности, но не маловажни.

СКОРПИОН - Вярвайте в добрата 
си звезда. Благоприятно ще се развият 
събитията за вас и въпреки усилията 
ще се справите добре. Новости ще 

обогатят професионалните ви познания и ще ви 
направят по-конкурентно способни. Дори само 
заради това денят ще бъде успешен за вас. Шанс 
имате и в търсенето на нова работа.

СТРЕЛЕЦ - Много от вас днес ще са 
разсеяни и едва ли ще гледат сериозно 
на работата си. Приели, сте че нещата 
стоят така, както вие ги виждате и че 

нищо не може да се промени. Още от днес обаче ще 
започнете да забелязвате раздвижване и колкото 
по-рано го осъзнаете, толкова по-добре ще е това 
за вас. Мобилизирайте силите си и се заловете 
сериозно за работа.

КОЗИРОГ - Покажете уважението 
си към хората, които с работата си са 
доказали, че го заслужават. За себе си 
няма да се щадите, особено, ако става 

въпрос за бизнес, пари и сметки. Там е силата ви 
и днес ще имате добри реализации. Ще имате въз-
можност за избор и няма да сгрешите.

ВОДОЛЕЙ - Не пренебрегвайте 
собствената си преценка. Това може 
да се окаже важно в конфликтна си-

туация. Старайте се да бъдете повече пестеливи. 
За мнозина от вас положението с парите е натовар-
ващо. Ако това ви тревожи много не забравяйте, 
че има към кого да се обърнете. Някой с готовност 
ще ви помогне.
РИБИ - По-малко се щадете и станете по-орга-

низирани, ако искате да свършите 
всичко, което планирате за днес. 
Бизнесът ще ви наложи по-активно 
темпо, но не се стига лесно до успех по 

честен път, какъвто сте си избрали вие. По линия 
на партньора си ще получите предимства, дано ги 
оцените и изразите уважението си.

                                                                                   /Б.Т./

Седмичен
хороскоп
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с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 

11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 

16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00 
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион 

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес” 
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А 
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека  “Фар ма” - ж .к .  “Ба  лик” тел .  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни 
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. 
ТЕЛ; 0888 151 320
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294 
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007 
829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу 
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море 
27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00 
до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за 
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници, 
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ;
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Разни

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-8/ 

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. 
Тел: 0887 240 569 От 9.00 до 
18.00 ча са.                            /5-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 
79083                           /10-10/

Ку пу вам 
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                                                                                    

                                   /10-10/
* Продавам дворно място 

в Промишлената зона на 
Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59                                       

                                    /10-6/
*Продавам дворно место 

840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                                     

                                    /10-7/

Продавам 

*Продавам апартамент 
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с 
климатик и гараж. Тел.0895 
714 394                                           /1-
1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-
3/

* Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток 

и  вода ,  на  главен  път . 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в .з .“Кулака“. 
Тел.0888001106                  /3-1/

*  Продавам  къща  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра дин-
с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 28                                          
/7-4/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, 
на ул. “Ст. пла ни на” до по-
жар на та и ле ти ще Бал чик с 
ли це на ас фал тов път. Стара 
цена 25 000 лв., нова цена 
20  000 лв. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в 
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 
440 709

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040                       

                                  /10-7/
*Продавам тухлен, еднос-

таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699                                         /10-9/

*Продавам  двустаен 
апартамент в Балчик, на 

* Хотел „Елит Палас 
и  Спа”  град  Балчик 
организира тренировки по 
плуване. Тел. 0899949470 
и тел. 0897001615  /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик набира 
персонал за зимния сезон. 
Тел. 0897001617  /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                               /6-3/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) 
два парцела от 1718 кв. м. 
и 1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 
33 28                           /7-5/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

Турнир от шахматната верига 
“Веселин Топалов” във Варна

На 15 януа-
ри 2016 г. в 
гр Варна се 
проведе 5-ят 
турнир от 
шахматната 
верига ’’Ве-
селин Топа-
лов’’.
Участваха 21 
човека. Кон-
трола за игра: 
20мин+5сек. 
на човек.
П р е д с т а -
вител на 
ШК’’Балчик’’ 
беше Пламен 
Петров .Той 

игра страхотно, пока-
за свежи идеи и голяма 
воля за победа. Пламен 
спечели убедително 
турнира,без да допусне 
загуба.Несъмнено това е 
един от най-големите му 
успехи.
Чудесното представяне 
продължи и при децата, 
където Даниил Енчев 
стана втори при децата 
до 12 г., а Райчо Милев-
‘’Професора’’ се нареди 
трети при децата до 14 г.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК 

„Балчик”

20-годишен получи условна присъда 
за кражба на ел. проводници

20-годишният С.С. получи 
условна присъда от 8 месе-
ца с 3 години изпитателен 
срок за кражба на медни 
ел. проводници. Районният 
съд в Добрич го призна за 
виновен в това, че на 7 сре-
щу 8 май 2015 година в село 
Златия, община Добричка е 
откраднал 420 метра меден 
електрически проводник на 
обща стойност 1430 лева. 
Кражбата е извършена в 
условията на продължавано 
престъпление.
На посочената дата, като 
използвал стълба и клещи, 
младежът първо срязал 60 
метра проводници, които 

захранвали с електричество 
два имота в селото, а след 
това още 360 метра провод-
ник за улично осветление. 
Възнамерявал да продаде 
откраднатото в Добрич, но 
точно в този ден полиция-
та извършвала проверка в 
пунктовете за изкупуване 
на метали и той бил зало-
вен. 
Делото срещу него беше 
гледано по процедурата на 
съкратено съдебно след-
ствие, при което първона-
чално наложената му ус-
ловна присъда от 1 година 
бе намалена с една трета.
Пред съда младежът заяви, 

че съжалява и се разкайва 
за стореното. Той има чис-
то съдебно минало, срещу 
него не се водят други про-
изводства, признал е вината 
си и вече е изплатил част от 
нанесените щети. Наложе-
ната му присъда подлежи 
на обжалване в 15-дневен 
срок пред Окръжен съд - 
Добрич. 
Районният съд разпореди 
откраднатите проводници, 
с тегло 11. 5 кг, да бъдат 
предадени в пункт за вто-
рични суровини, а получе-
ните средства  да се внесат 
в полза на бюджета на съ-
дебната власт. 
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